
JAARREKENING

WAAR KWAM HET GELD VANDAAN?
   Totaal gemeente  Per inwoner

 Algemene Uitkering € 32.481.000 € 1.358

 Rijksuitkering (inclusief bijstand en TOZO) € 6.737.000 € 282

 Onroerend Zaak Belasting (OZB) € 5.330.000 € 223

 Riool en afvalstoffenheffing € 5.170.000 € 216

 Grondexploitaties € 2.537.000 € 106

 Overige belastingen € 1.516.000 € 63

 Overige Inkomsten € 7.889.000 € 330

 Totaal € 61.660.000 € 2.578

HOEVEEL BETAALDE IK IN 2020 AAN...

OZB 
(gemiddelde Onroerende Zaak 

Belastingaanslag woningeigenaren)

€ 434

Rioolheffing 
(per aansluiting)

€ 219

Afvalstoffen-
heffing 
(per huishouden)

€ 252 

2020

2020 IN VOGELVLUCHT!

In dit overzicht ziet u kort samengevat het huishoudboekje 

2020 van de gemeente Wijk bij Duurstede. Hoeveel geld 

kwam er binnen en waar is het aan uitgegeven? 

We merken met zijn allen nog steeds de gevolgen van de corona-

crisis. Op financieel gebied had de crisis voor de gemeente ook 

gevolgen: veel werkzaamheden werden uitgesteld. Hierdoor is er 

een positief resultaat van € 635.689. Van dat bedrag hevelen we 

€ 363.850 over naar 2021. Het resterende bedrag van € 271.839 

voegen we toe aan de bestemmingsreserve Organisatie.  Dat is om de taken goed uit te kunnen voeren, die op ons bord 

liggen. De complete jaarstukken 2020 inclusief controleverklaring vindt u op www.wijkbijduurstede.nl bij Bestuur en 

organisatie onder de kop ‘Financiële stukken inzien’.  

WAAR IS HET GELD AAN UITGEGEVEN?
   Totaal gemeente  Per inwoner

 Sociaal domein incl. bijstand en TOZO € 24.268.000 € 1.015

 Bedrijfsvoering (incl. dienstverlening en bestuur) € 16.262.000 € 680

 Volksgezondheid en milieu € 5.885.000 € 246

 Sport, cultuur en recreatie € 3.407.000 € 142

 Onderwijs € 2.538.000 € 106

 Verkeer, vervoer en waterstaat € 2.507.000 € 105

 Grondexploitaties € 2.324.000 € 97

 Veiligheid € 2.156.000  € 90

 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 
 stedelijke vernieuwing € 1.307.000 € 55

 Economie € 370.000 € 15

 Totaal € 61.024.000 € 2.552

 Positief resultaat 2020 € 636.000  

 Projecten en activiteiten doorgeschoven naar 2021 € 364.000  

 Stortingen in bestemmingsreserve Organisatie € 272.000  

 Totaal resultaat 2020 (na bestemming) € 0  

Voor de viering van
75 jaar vrijheid 

organiseerden we een 
alternatief programma. Op brede school Het 

Anker krijgen kinderen 
die dat nodig hebben, 

laagdrempelige 
begeleiding. Ze hoeven 
hiervoor niet meer naar 

een andere plaats. 

Via ons Sportakkoord 
betaalden we 12 

projecten. Hiermee 
konden (en kunnen) 

zoveel mogelijk inwoners 
met plezier sporten en 

bewegen. 

We zorgden dat de 
coronagelden vanuit het 
Rijk terecht zijn gekomen 

bij sport-, cultuur- en 
vrijwilligersorganisaties. 

Het jaar 2020 leverde 
een bijzondere 

archeologische vondst 
op in de vorm van een 
gouden ring uit de 6e 

eeuw. Dit gaf weer een 
kans om onze unieke 
historie te vertellen.

Van het Rijk ontvingen 
we subsidie. Hiermee 

konden 1.250 
woningeigenaren kleine 

energiebesparende 
maatregelen nemen. 

De Regionale 
Sociale Dienst 

voerde de Tijdelijke 
Overbruggingsregeling 

Zelfstandige 
Ondernemers (TOZO) 

voor ons uit. 

Veiligheid was ook in 
2020 belangrijk. We 
investeerden de hele 

tijd in buurtpreventie. 
En samen met partners 

werken we sinds 
vorig jaar aan het 
terugdringen van 

ondermijning.

De kwaliteit van de 
openbare ruimte 

verbeterden we op 
verschillende manieren. 

INKOMSTEN

De coronacrisis had en heeft veel gevolgen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 
Er is in 2020 in onze samenleving veel gedaan en mensen stonden voor elkaar klaar. Dit geldt ook voor de mensen 
die bij de gemeente werken. Anders organiseren en uitvoeren van ons werk was nodig. En er kwamen door de 
crisis taken bij. Hieronder leest u waar vorig jaar aandacht naartoe ging: 
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